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ها و سایر متخصصین برای شناسایی  های مهد کودک، روانشناس لیست جهت قادر کردن والدین، مربی   این چک 
کودکی که دچار مشکالت ارتباطی یا یادگیری است، طراحی شده است. هر مورد را با دقت مدنظر قرار داده و  

ها نسبت به  تناسب نبودن این رفتار مواردی را که ویژگی با ثبات رفتار ارتباطی کودک هستند، مشخص نمایید. م 
ی مشکل زبانی باشد که نیازمند ارزیابی توسط آسیب شناس گفتار و زبان  سن کودک، ممکن است نشان دهنده 

 است.  
 توجه به موقع به هر یک از این موارد بسیار مهم و ضروری است. 

 
 آیا نوزاد شما:

 . خوردترسد و تکان می از شنیدن صدای بلند می  •
 .گرداند ا به طرف صدا برمی سرش ر •
 . خستگی و...( -کند)گرسنگیبرای نیازهای مختلف، بطور متفاوتی گریه می  •
 .کند زنید به صورت شما نگاه می وقتی با او حرف می  •
 .خنددی شما، می در جواب خنده  •
 .آورداز خود درمی  را "اه"یا  "اه"ادای سرفه کردن یا سایر صداها مثل  •

 

 ماهگی 9سن حدود در 

 :آیا کودک شما

 داند.اسم خودش را می  •
 گرداند.با صدای زنگ تلفن یا در سرش را برمی  •
 فهمد.ی "نه" را می معنی کلمه  •
 کند(.هایش را بلند می فهماند)مثال برای اینکه بغلش کنید، دست با حرکات بدنی منظورش را به شما می  •
 کند)مثال دالی موشه(.با شما بازی می  •
 جمع در اطرافش خوشحال است. از حضور  •
 سعی در حرف زدن و تکرار صداهایی مانند "بابابابا" یا "دادادا" دارد. •

 

 ماهگی 12سن  حدود در

 آیا کودک شما:

 مثال بنشین(. دهد)دستورهای ساده را انجام می  •
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گرداند تا به اسباب  برمی دهند، سرش را ترها اسباب بازی را در آن طرف اتاق به او نشان می وقتی بزرگ  •
 بازی نگاه کند. 

 کند.کلمه را بطور منظم بیان می  5-3 •
کند) مثال تکان دادن دست برای خداحافظی یا تکان دادن سر به  با حرکات بدنی با شما ارتباط برقرار می  •

 (. "نه"منظور 
کند، درحالیکه به چشمان شما نگاه می توجه شما را با استفاده از صدا، حرکات بدنی یا نشان دادن چیزی،   •

 کند.جلب می 
 آورد تا به شما نشان دهد. هایش را می  اسباب بازی  •
 کند.برای جلب توجه دیگران، هنرنمایی می  •
 . بادی( -کند، مثل اینکه حرف بزند)آباداصداهای زیادی را دنبال هم تکرار می  •

 

 ماهگی 18سن  حدود در

 آیا کودک شما: 

 کند.شناسد و موقع سوال کردن به طرف آنها اشاره می عضو از بدن را می بیش از دو   •
 برد. کلمه را بطور منظم به کار می   20دست کم  •
دهد یا از در  کند)مثال به عروسک آب می ها، تظاهر به شرایط واقعی می وقت بازی با اشیا یا اسباب بازی  •

 کند(.قابلمه به عنوان فرمان استفاده می 
 کند)مثال ن، د، گ، و( حرف بی صدا را تولید می چهار  دست کم •
هایش را برای شما توضیح  برد و و به سهم خود، کتاب از گوش دادن به کتاب خواندن شما لذت می  •

 دهد.می 
 دهد.های کتاب را با یک انگشت نشان می عکس  •

 

 ماهگی 24سن  حدود در

 آیا کودک شما:

 کند)مثال توپت رو پیدا کن و به مامان بزرگ نشون بده(.می ای را دنبال دستورات دو مرحله  •
 .تو و ...( -مال من -کند)مندست کم از دو ضمیر استفاده می  •
 برد. کلمه را به کار می  150-100 •
 مامان آب(  -ماشین رفت پایین -برد)مثال کاله بابا های کوتاه به کار می کلمه را در عبارت  4-2 •
 برد. لذت می های دیگر از حضور بچه  •
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 کند.های آنها را تقلید می دهد و حرکات و کلمه ها می هایش را به سایر بچه اسباب بازی  •
 آورد.کند و ادای نوشتن را درمی با مداد خط خطی می  •

 

 ماهگی 30سن  حدود در

 آیا کودک شما:

 فهمد.بیشتر( را می   -زیاد -بزرگ( و مقدار) مثل کم -) مثل کوچک اندازه  مفهوم  •
 سپارد.فهمد و به خاطر می های آشنا را می داستان •
 برد. کلمه را به کار می   350بیشتر از   •
 برد. ی  یک عمل مانند افتادن، خوردن و دویدن را به کار می افعال نشان دهنده  •
هایش شرکت  ها، با هم سن و سالکلمات و هم با اسباب بازی های نوبتی، هم با در بعضی فعالیت  •

 کند.می 
 برد. را به کار می  )ماشین(شین-یا ما  )بستنی(نی-ت- کلمات دو یا سه بخشی مثل بس •
 دهد.ها واکنش مناسب نشان می در برابر آسیب دیدن یا غمگین بودن سایر بچه  •

 

 سالگی 3سن در حدود 

 آیا کودک شما:

 فهمد.کجا، چه و چرا را می سواالت کی،  •
 سازد. ای می کلمه   5کم جمالت بلند دست  •
 . ی مادربزرگ یا بازی در مهد کودک(کند)مثال رفتن به خانه ی وقایع گذشته صحبت می درباره  •
 کند.های ساده را بازگو می داستان •
 اش مهربان است. های مورد عالقه با همبازی  •
 گوید. شوند چه می افراد غریبه متوجه می کند که در بیشتر موارد طوری صحبت می  •
 . کند)مثال تظاهر به پختن غذا یا تعمیر ماشین(ای شرکت می های چند مرحله در بازی  •
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 سالگی 4سن  حدود در

 آیا کودک شما:

 کند)مثال برو یک کاغذ بیار، یک نقاشی بکش و بده به مامان(. ای یا بیشتر را دنبال می مرحله   3دستورات   •
 کند.ی آن تعریف می طور منظم با شروع، متن و نتیجه ها را به داستان •
 کند.تر برای خودش ابداع می های خیالی و پیچیده طور روزافزون، بازی به  •
 شوند.های او را متوجه می کند که دیگران تمام گفته طوری صحبت می  •
 گوش(. -برد)مثل موشکار می های هم وزن ساده را به کلمه  •

 
شویم وجود هر یک از موارد زیر، احتمال وجود تاخیر یا اختالل در گفتار، زبان و یا یادگیری را  پایان یادآور می در 

 برد: باال می 
 ی مشکالت شنوایی از قبیل عفونت مکرر گوش وجود سابقه 

 وجود فردی در فامیل که دچار مشکالت گفتار، زبان یا یادگیری بوده است. 
 زبانه به مدت طوالنی  قرار داشتن در محیط دو

 

 

 

 

 

 

 


